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10 pytań i odpowiedzi o spowiedź 

 

1. Jak przygotować się do spowiedzi? 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że spowiedź jest sakramentem, w którym 

człowiek spotyka się z Bogiem, który chce mu przebaczyć i okazać miłosierdzie. 

Kapłan jest w tym wypadku zastępcą Chrystusa, który na mocy święceń kapłańskich 

ma władzę odpuszczenia grzechów, czyli rozgrzeszania. 

Żeby dobrze przygotować się do spowiedzi znajdź przede wszystkim chwilę czasu i 

spokojne miejsce, żeby zrobić rachunek sumienia. Rachunek sumienia polega na 

przypomnieniu sobie grzechów popełnionych od ostatniej spowiedzi. Trzeba grzechy 

nazwać konkretnie po imieniu, określić w przybliżeniu jak często się zdarzały, a 

czasem określić okoliczności w jakich miały miejsce. 

Rachunek sumienia można przeprowadzić w oparciu o Dekalog (10 Przykazań Bożych) 

lub na bazie siedmiu grzechów głównych.  

Zapamiętaj, że konkretne i szczere wyznanie najczęściej pozwala uniknąć 

dodatkowych pytań ze strony spowiednika, którego zadaniem jest rozeznanie, czy 

masz dyspozycję (czyli czy spełniasz warunki), żeby otrzymać ważne rozgrzeszenie. 

 

2. Jakie grzechy mówić na spowiedzi? 

Na spowiedzi mamy obowiązek wyznania wszystkich grzechów ciężkich 

(śmiertelnych). Nie ma obowiązku wyznawania grzechów lekkich (powszednich), 

chociaż jest to zalecane. 

 

3. Kiedy popełniamy grzech ciężki, a kiedy grzech lekki? 

Aby zaistniał grzech ciężki muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki: musi być 

pełna świadomość popełniania grzechu, czyn musi być całkowicie dobrowolny i musi 

zaistnieć poważna materia, która jest określona przez Dekalog. 
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Grzech lekki ma miejsce wtedy, gdy jeden z tych warunków nie występuje, tzn. 

czyn grzeszny nie był popełniony dobrowolnie (np. pod wpływem przymusu), nie był 

świadomy lub w pełni świadomy, albo dotyczył rzeczy małej wagi. 

 

4. Ile jest warunków dobrej spowiedzi? 

Mamy pięć warunków do dobrej spowiedzi: 

1. Rachunek sumienia. 

2. Żal za grzechy. 

3. Mocne postanowienie poprawy. 

4. Spowiedź szczera. 

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. 

 

6. Jaka jest formuła spowiedzi? 

Formuła spowiedzi jest następująca. 

PENITENT (osoba spowiadająca się): Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen. 

PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może 

to uczynić słowami: 

KAPŁAN: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje 

grzechy. 

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów: 

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem: tydzień, miesiąc, lata temu… 

Pokutę zadaną wypełniłem. 

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: wylicza te grzechy, a przy ciężkich 

podaję liczbę i okoliczności. 
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Na zakończenie mówi: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie 

żałuję, postanawiam poprawę, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. 

Następnie kapłan zachęca penitenta do okazania żalu. 

PENITENT: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13). 

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa: 

KAPŁAN: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i 

zmartwychwstanie swojego Syna i wylał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, 

niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie 

grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego. 

PENITENT: Amen. 

Po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan zwraca się do penitenta 

słowami: 

KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry. 

PENITENT: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki. 

KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. 

PENITENT: Bóg zapłać. 

Kapłan puka w konfesjonał. 

Nie ma żadnego przepisu liturgicznego nakazującego całowanie stuły. 

 

7. Kiedy spowiedź jest nieważna? 

Spowiedź jest nieważna, czyli świętokradzka wtedy, jeśli świadomie zataisz nawet 

jeden grzech ciężki.  

Spowiedź jest jednak ważna, jeśli zapomniałeś/aś jakiegoś grzechu podczas wyznania. 

Powiedz o tym, gdy kolejny raz przystąpisz do sakramentu pokuty. 
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8. Co to jest spowiedź generalna i co na niej mówić? 

Spowiedź generalna jest to wyznanie wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich, z 

całego swojego życia lub dłuższego okresu. Odbywa się ją w sytuacji, gdy wcześniej 

miało miejsce zatajenie grzechu ciężkiego (spowiedź świętokradzka) lub przed 

znaczniejszymi wydarzeniami lub jubileuszami w życiu. 

Należy wyznać na niej wszystkie grzechy z przeszłości i ostatniego czasu.  

 

9. Jak powiedzieć na spowiedzi o współżyciu i innych grzechach przeciwko szóstemu 

przykazaniu? 

W tym punkcie praktyczna porada: krótko i na temat. Unikaj ogólnikowych określeń. 

Katalog tego rodzaju grzechów jest tak szeroki, że mówiąc bardzo ogólnie zmusisz 

spowiednika do zadania pytań, w celu doprecyzowania jaki grzech miał miejsce.  

Pamiętaj również o tym, że w ocenie moralnej jest różnice pomiędzy sytuacją, gdy 

grzech „po prostu zdarzył się”, a trwaniem w danym grzechu, jak to ma miejsce w 

przypadku osób, które są w związku bez sakramentu małżeństwa. W tym drugim 

przypadku spowiednik musi odmówić udzielenia rozgrzeszenia, ponieważ jednym z 

warunków dobrej spowiedzi jest postanowienie poprawy, czyli zerwanie z 

popełnianym grzechem. W przypadku związków niesakramentalnych zazwyczaj nie 

ma takiej decyzji odrzucenia grzechu. 

 

10. Czy po rozwodzie można iść do spowiedzi? 

To zależy. Osoba, która po rozwodzie pozostaje sama, nie rozpoczyna kolejnego 

związku, może przystępować do spowiedzi i otrzymać rozgrzeszenie oraz 

przystępować do Komunii św.  

Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób rozwiedzionych, które żyją w nowym 

związku, który najczęściej ze względu na występujące przeszkody pozostaje 

niesakramentalny. 
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